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Reiskredieten voor Baekeland-mandatarissen
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Binnen het Baekeland-programma wil Agentschap Innoveren en Ondernemen de mobiliteit van de
onderzoeker stimuleren, in eerste instantie tussen de academische en industriële wereld, maar
eveneens de internationale mobiliteit. Korte studieverblijven en deelname aan internationale
congressen en workshops maken uiteraard deel uit van het doctoraatstraject (kosten in dit verband
kunnen opgenomen worden als werkingskosten in een projecbegroting).
Outgoing mobility
Ter aanmoediging van lange studieverblijven (minimaal drie maanden) kunnen
doctoraatsstudenten bij verschillende instanties reiskredieten aanvragen. Baekeland-mandatarissen
kunnen dergelijk reiskrediet voor langdurige buitenlandse studieverblijven (minimaal 3 maanden)
ook bij het Agentschap aanvragen tijdens de uitvoering van een mandaat.
Een aanvraag voor een reiskrediet kan doorlopend ingediend worden. Om praktische redenen wordt
de aanvraag bij voorkeur gedaan in combinatie met een voortgangsverslag (of
jaarverslag/tussentijds verslag) waarin kort omschreven wordt welke taken/activiteiten in welke
buitenlandse onderzoeksgroep zullen uitgevoerd worden en wat hiervan de impact is op het project
(zowel op wetenschappelijk vlak als naar valorisatie toe). Uiteraard gebeurt dergelijke aanvraag
steeds in overleg en met de goedkeuring van de industriële partner (het aanvragende bedrijf) en de
wetenschappelijke promotor(en). Met de bijkomende buitenlandse partner worden afspraken
gemaakt over de eigendomsrechten op de projectresultaten.
De begroting van het reiskrediet wordt aangevraagd via de excel-template voor opmaak van een
projectbegroting onder de rubriek “werkingskost”. Er wordt een maximum bedrag van 1.000 euro
voor verplaatsingsonkosten aanvaard en daarnaast een forfaitaire dagvergoeding van 66 euro/dag..
Indien de werkingskosten als gevolg hiervan het ingestelde plafond overschrijden, dient na afloop
van het project steeds een overzichtsboderel van de werkingskosten als verantwoording
meegestuurd te worden samen met alle facturen en bewijsstukken.
De aanvragen worden binnen 30 werkdagen geëvalueerd waarna het reiskrediet overgemaakt wordt
aan het bedrijf bij positieve evaluatie
Voorwaarden voor outgoing mobility:
“Een onderzoeker die in het kader van zijn doctoraatsproject minimaal 3 maanden (of herhaaldelijk
kortere verblijven in dezelfde onderzoeksgroep met een equivalent van minimaal 3 maanden) in een
buitenlandse onderzoeksgroep spendeert, met een maximum van 50% van de projectperiode
(maximaal 2 voltijdse mensjaren). De laatste 6 maanden voor de verdediging van de PhD-thesis moet
er hoofdzakelijk in Vlaanderen gewerkt worden. Het doctoraat wordt verdedigd aan en wordt
toegekend door een Vlaamse universiteit.”
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Incoming mobility (voor onderzoekers met een residentie buiten België)
Om buitenlandse kandidaten de kans te geven goed voorbereid te kunnen worden voor de
verdediging van het voorstel voor een expertencollege, wordt eveneens voorzien dat de reis- en
verblijfskosten voor een stage/opleidingstijd voorafgaand aan het expertencollege kunnen aanvaard
worden. De maximale duurtijd van dergelijke stage is 3 maanden, de maximaal aanvaardbare kost
voor verplaatsingen bedraagt eveneens 1.000 euro en de dagvergoeding is forfaitair vastgelegd op
66 euro/dag. Dit reiskrediet dient in de begroting bij de projectaanvraag opgenomen te worden
onder de rubriek “eenmalige grote kost”.
Voorwaarden voor incoming mobility:
“Een onderzoeker die op het moment van indiening van de aanvraag minder dan 12 maanden in
België verblijft, of hoofdactiviteiten (werk, studies) uitgevoerd heeft in België voor maximaal 12
maanden in de laatste 3 jaren voorafgaand aan de referentiedatum.
De onderzoeker zal minimaal 50% van zijn PhD-periode in Vlaanderen besteden, waarvan de laatste
6 maanden voor de verdediging van de PhD-thesis hoofdzakelijk in Vlaanderen gewerkt wordt. Het
doctoraat wordt verdedigd aan en wordt toegekend door een Vlaamse universiteit.”
Opmerking:
- Een reiskrediet kan slechts éénmalig toegekend worden. Reiskredieten voor incoming en outgoing
mobility kunnen niet gecombineerd worden.
- Joint PhD’s zijn ook mogelijk.
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